
izmit tepelerine 
kar yağdı 

lznııt, 4 (A.A.) - İki gilndenberi devam eden 
soğuk dalgasını m\iteakip mevsimin ilk karı Kel~ 
tepe ve civarmdaki yüksekliklere yağmıştır. 

CURUŞ 
Manifaturacılar · Hava l{u
rumuna 2116 5 lira verdiler 

Radyo gazetesi 
- tKlJlict SAYFAIDZDA. -

Türk Hava Kurumuna lı:~bul manifaturacı
ları grupu nam:ıwı 21165 lira, tülbcnlçiler grupu 

namına. da 14.20 lira yatırılmıştır. Adanada Milli 
Mensucat fabrikası sahipleri Kuruına yeniden 
10.000 lira daha ve.rmi.şlerdir. Bunların teberru· 
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Türk matbuatı 
ür u gar 

münasBbetlerini 
bozmağa mı 
çahşıyor? 
Yazan: ASI lrl US 

Bulgaristan hariciye nazırı Po· 
pof sobranyada. beyanatta bulun
muş ve bu münasebetle Türk -
Bulgar müoascbctlerine t~mas e
der.ek mütl~kabil hiinnet ve dost· 
luktan bahsettiği ı-,ribi iki memle
ket. arasında mc\·cut d05tJult ve 
~ltarafJık moa.Iıedesinden miilhem 
olan bu iyi komşuluk milna!'lcbet
lerinin l.stikb:ıldc daha ziyade in
kişaf edeceğine kani bulunduğunu 
r.öyJemiştir. Bu ırtizel ısöılere bir 
Türk sıfatilo ıe;kkür etmekten 
başka. diyecek bir şey oJama7 ... 

Şu kadar var ki Bulgar harldyo 
nazın o sözlere "Türk matbuatın 
ilan yükselen bazt niiho~ ıseıslere 
~ğnıen,, kaydını da her nedense 
lli\·e etmek lüzumuna hissetmiş
tir. Bu üade tarzına bakılırsa. Tür
kiye Uo Bulgaristan arasında iyi 
nıütıasebetleri bozacak hiç bir se• 
hep yoktur; yalmz bir Türk mat· 
buatı vardır ki arada •'Kara kedi" 
l"Olü yapmakta.dır! Bereket \'ersin 
ki. bu rnentr gayretlere rağmen 
Türk - Bulgar dOfltluğn yine 
ntahfuz kalabilmektedir l 

Bilnıiyonız, muhterem Bulgar 
~ploınatı kendisinin söylediği bu 
~o~le~~ ylne kenili~i inanıyor mu 'l 
•. ünku ~ürk g:uetelerlnin Bulga· 
rlst.andan bahseden makaleleri, 
müta.lealnrı meydandadır- buna 
mukabil bir de Bulgar m:ıtbııa.tı
nm Türkiye hakl<mdakl n~riyatı 
\'ardır. Her iki tarafın y~hınıu 
yan yana ~etirip mukayese etmek 
ten ve Türk ma.tbuı~tınm mı Bul
garlar, yoksa Bul17ar matbuatının 
mı Tiirlı:lcr aleyhinde daha haksız 
harelrnt etrnek._c olduğunu tcsbit 
eylenıehtcn daha l<olay bir şey 
Yoktur. Ve rl;er Dnlgar hariciye 
nezareti lld r.ıemlclmUn iyi nıUIU\
sebet1<'rini nmh3.faza etmek için 
lüJmJniu göriiyors:ı bu daıvanm hal 
11 bitaraf bir mclıkemcye blle h a.
ule olunabilir. 

'i'ürklcr 1914--1918 harbin<le 
1, l'r~ 1'._tc:-t il Yrut)ruıs slfüh urka· 
1 <ıb·'.l c ı nılş olan Bulı,.'9.rbm ru · 
lıı·n Almanlardan daJıa yakındır; 

(Det'4mı ! in.elde) 

Milletlerin çok mücadeleci ve yırtıcı oldukları 
bir· zamanda yeni Türkiyenin istikbaline hük
metmek üzere yetişecek arkadaşlardan büyük 
hizmetler, çok yüksek vasıflar beklemekteyiz .. 

Milletimiz, milletlerin 
en büyüğü 

. ve en şeref /isidir .. 
Ankara, 4 (A.A.) - Siya.sal Bilgiler "Mülkiye,, 

Okulunun kurulU§UDUn 8t UnoU ve Yüksek Tedris Mil· 
esseaesl oıuııunun 63 Uncu yıldönUmU, Cebecideki okul 
blnasmda bUyttk tör enle kutlanmıştır. 

Re!mcumhur lsınet tnönilnUn yüce h uzurlarlyle 
ııereflencllrdikleri bu merasime BUyUk Mille t Meclisi 
Reisi, Başvekil, vekiller, meb'utılar ve içlerinde muh
teJit devlet devalri erkA.nmdan bir çok ııeçkln zevat, 
eski mezuııla.r, okulun pro!eııörleri ve talebe hazır bu· 

ıunınll§tur. (Devamı ı incide) 

Ticaret hacmini genişletmek üzere 
ıag tere e aa &f-
malar imzaladık 
Ankara, 4 (A.A.) - tebliğ : 
Tiirkive ve İngiltere hükfunet

lerl, iki. memleket ara.srnda.ki tica
ret hacmini ticari mübadelelerle, 
ümit ettikleri veçhile, ehemmiyet
li surette arttıracak anlaşmalara 
varmışlardır. 

Bu anlruımalarm meriyeti müd
detince Türkiye ile Sterling a.ra
smda yapılacak tediyelerin, Türk 
lirası ile İngiliz lira.smm halihazır-

daJd parite& esası üzerinden icrası 
derpiş edilmiştir. Tür'kiye ile Bri
tanya imparatorluğu arasındaki 
t:icarl ve diğer tediyeleri kolay
laştırmak ma.ksadile hususi he.sap
lar açtlaca.lrtir. 

Mevzuuba.his anlaşmalar 3 şu
bat 1940 tarihinde Pa.riste imza· 
J.amruş olan ticaret ve tediye iti
ltfmm müteı:nnllınidirler. 

TaksUerln allletle çabştırıımaıarmdaa 

Umulan benzin tasarrufu 
·temin edilemedi 

Benzin sarfiyatım tahdit m.ak- , benzin ta.sa.rrufunu temin edeme
sadile tek ve çift numa:ralı taksi- IXl.İ§Ür. 
lerin gün aşın nöbetleşe çalıştrnl· Takailer bundan evvel umumi-
ma.sı hakkındaki karar umulan (Devamı ! inci&) 

Vunanhlar 
A~a Sarandaya 
gırmek üzere 

,Y unaniatanda §İmdiye 
kadarbonıbardunandan 

695 kişi öldü 
Atim., 4: (A.A.) - Atina rad

yosunun haber verdiğine r:c~ Y· 
nan ordUBu Aymıa.randjye iki kilo· 
metre kadar yaklaşmış bulunmak
ta.dır. Aynı radyo, merkezi mm.ta
kada, kilit vazifesini görmekte <>
lan Ergili şehrinin şark kısmına 
haklın bulunan iki mühim tepenin 
de Y~arnı eline geçmiş bu
lundugunu haber vermektedir 

Atina, 4 (A.A.) _Atma. ·ra.d-

y~unun ':e~ği ralı:a.nıla.ra. göre 
gore harbin ilk ayı zarfmda İt.al· 
yanJ.a.r tarafmda.n açık şehir ve 
köylere karşı yapılan hava akın
ları esnasında 695 kişi ölmüş ve 
1070 kişi yaralanmrştrr. 

Deyli Herald'ın 
bir yazısı 

Molotoı•aa Berlln 
seyabatlnden sonra 
Almanya Türkiyeye 

teminat verdi 
(Y a.zuıı ~ ncide) ,. ..................................... _ ....••.•.•.............••.••...•.•• , 

K oordinasgon heyetinin 
üç mühim kararı 

Dö·r~ Vekilden mürekkep bir heyet lüzum gördüğü 
ithalat ve ihracat maddeleri için fiyat tayin edecek 

Ticaret Vekaletine nakil vaaıtalan için lastik mü bayaası kredisi açıldı 
Ankıı.ra 4 (Hu"u!'i) - B ugii:nkU Resmi GaM 

zetede koo;dinasyon heyetinin üç mühim kararı 
intişar etmiştir. 

63 numaralı karar şudur: Ticaret Vekilinin 
gösterdiği lüzum ilıerine hariçten otomobil, kam
yon ve diğer nakil va.srtalarına xnahsu.s lbtik ile 
Sudkostik mubayaası için mezk~r vekfllet hesa
bına Ziraat Bankası emrine 850000 liraya kadar 
kredi tahs~ olunması b&kkmd.a. koordinasyon he
yeti ka.ran Vekiller Heyet.ince tasvip olunmuştur. 

62 numaralı karar: 
}.IilJi korunma kanununun 29 uncu maddesine 

göı;-e Maliye tktnıat Ziraat Ticaret Vekillerin
den rnUrekk~p lıir h~yete ı• g6rdilfU ithal ve 

ihraç maddeleri için fiyat tayin etmek ve bu su
retle tayin olunan fiya.tt.an fazlaya ithal ve nok· 
sa.nına ihraÇ yap:ılnuumu meneylemPk salılhiyeti 
veri!ınesine dair koordinasyon karan Vekiller he· 
yetince t.ıısvip olunm~tur. 

61 nuına.ralı ka.l'ar: Rük~etçe akdolunan 
mukaveleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayı
sile bir malın dahili satış fiyatı ile harici satrş 
fiyatı arasında. fazla. kir hasıl olduğu takdirde 
milU korunma kanununun 27 nci maddesine isti
naden bu fazla kArdan Ziraat Bankasında bir 
"Fon" tesisi için Maliye, tktısat, Ziraa;, . Ticaret 
Vekillerinden mürekkep bir heyete salaluyet ve
rilmesi hakkmdald koo"rdinasyon heyeti kararı 
Vekiller heyetince. kabul olunmuştur. 

Sol~an. itibaren: Orfi !dar~ Kmm:tam l\_or~ennoT Ali Rıza Artımkal, 
Valımız Lutfi /<,rdar, Parti Reisi Rc~ad ı1/i,;ıaıof!,l:t, Basın Birliii 

lstanbul Mıntakası Reisi Hakkı Tarık Us 
~ . 

Valimı"z gazete sahib ve başmuharrirleri arast.ndtz 

Basın Bi rliğinin dün 
geceki ziyafeti 

Ziy~fe!te vali, örfr idare komutanı, 
partı vilayet idare heyeti reisi bulundu 

Türk Basın Birliği !.stanbul mın
taka.sı idare heyeti d.oktol' Lut.fi 
Kırdarm. bugün İstanbul valiliğin
de Uçüncü idare yılma. ayak bas
makta olması münasebetile dün 
gece Parkotelde bir ziyafet ter-

tip etmiştir. Vali. örfi idare komu
tanı Korgeneral Ali Rıza ·Artun
kal ile Parti viliı.yet idare heyeti 
reisi Bay Reşat Mlınaroğlu eehri
nıizde çıkan bütün türkçe siya...<d 

(Devamı 2 incide) 

Katil Gülizar 15 sene 
hapse mahkQm oldu 
Karısını öldüren Ahmet Böcek 

de yedi sene yatacak 

Katli Giilizıı.r 
B"rin Öğl ~ el ag-ır ceza nıaJıkemeı>i, diln 

ka ~ en sonra, Gülizar adındaki kndm 
ıni~~~akkında verdig'i karan blldır· 

4 6
Gtilizar bundan tam beş sene e\'Vel 

h. -935 gi!11U sabah saat altıda, 'l'op· 
tan.ede KAzun adında birisini elinde 
abanca Be bir köşe başında beklemiş 
~e KAznn görUndUktcn sonra arka
k ından ~lr kaç el ate11 ederek adamı 
anlar ıçindc yere sPrmiştl. 

be GUUza.rın bu cinayeti i.-ılemesinc se-
p, Khıınnı bir müddet evvel Trab· 

:z:ondt\, ka rde§t l!a.sanı !SldUrmeıııt 'ff 
mahkfim olduktan sonra da kısa bir 
Z&nıan hapis :Yatarak Cumhuriyetin 

(Devamı ! incide) 

Günlerin peşinden: 
-------------------

Sıyasi 
barometre 

- Siya.si vaziyet a.rllk iyiliğe 
giriyor değil mi? 

- Nereden anladın? 
- Altın fiyatının düşmesinden, 

Bir hafta evvel piyasada bir altm 
25 liraya kadar çıkmL~tı; şimdi 
tekrar yavaş yavaş düştü. Gazete
lerde son rakam 23,90 dır. 

Dün iki kişi arasında cereyan e
den bu muhavere gösteriyor ki pi· 
) asada altın fiyatının dalgalanma· 
sr bazılarına göre beynelmilel si· 
ya~i barometl'e rolünü yapıyor. 

Galiba bu tarzda siyasi havanın 
teşhisi pek de yanlı.s olınıyacak. 
Gazete ba.şmuharrirlerinin harp 
tehlikesi arttığından bahsettikleri 
zaman altın fiyatmm yükseldiğini, 
tehlikenin azaldığını gösteren ya
zılar çıkmağa ba~ladı~ v:ıkit ise 
bilakis fiyatın e<lindiğini görilY~ 
ruz. Gazetelerde sütün sütun sı· 
yasi makaleler okuyarak. yahut ~
ribirlni tutmıyan ajanı.ı haborlen -
nin doğrulannı ) :ınlrşlarından ayı
rarak siYasi vaziyeti keş~e çalı§-

. ıtm fıva~--maktansa sadece a · '-'•uu 
tnip c;ıktığmı gatıteren iki l!atırhk 
gazete havadisi okwnak daha. ko· 
lay değil mi? v 

Hasan a1lDltaJJ 
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1 Rad1~ Gaz lles1 1 Y:ı=~ ;ta~Z:'~':r':n~0{e~~ce· 
-------------- Yunanlılaru:ı taarruziarı her mıntal.a

da devam e<ı•yor, Yeui m.ıh.ı.o. mu\·:ıt· 

Bn stt ô n arka
ıuı a r sır rlz 

9"-Zll ml 1 
Due11nkU sJ:,·ıı.st vaziyete batttığı· 

mız zıuıııı.11 L~J ucı •. ,ı...,, s • .l'asl fa.ı.l.i · 
yetU:W sWulnJLin ı.foV..4ill c~t1~.ı.l.LI gö 
rUyoruz. 

llllı . er d~vl~tlcrl dünya efk~rı u· 
mu:r.iyc~!nı b.rbirır.J t~ı,.p eden ı;an. 
ııa..syouel had.scıtre o ltad ır al , tır
lD.rJır ki bu sü!tunun, nı::.}e del(ı.let et~ 
Ugt sorulıı.t:llr, 

Acaba Almanya mUml'Un bUtUn sJ. 
ya.st koı::.ıbıne::ou ara caş vurınu!i, ba· 
oardıklarıru başarmış ve ba,,.D.l1lllla· 
dıklarmı bir yana mı L.ra.kmıştır. 

B r iki haH:uıruıb-'.:rı dernm edeıı 
.Ukünun Almruıya te.ra!ıntlan yeni bir 
hareket haz .. l •J"ı §ekllııuıı Lefsır cdiJ. 
mest yersiz olmaz. 

M:hver lzopacah mı? 
.A.merikaJ:ın g.ıleıı ha.lıcı·,ere ~a· 

ran Almanya artık ıt:ıl.,-ad:ı.ıı Um:dini 
kesmiitir. Alıııanja daha çok yardım 
görebileceği bır Bcı lln · Paruı aıillve· 
r1 lturnıağı dU;ilııuıı.ıkteı.J!r. 
İtalyan ıl:>nanr.ıası a. tık işe yara· 

mıyac::ı..k blr hale gelm'5tır. Binlerce 
tay:. arc:ıl olılu~u :söylenen !tal~anuı 
bir hava devleti olmad::ı Alma:ıyaca 
&ni:ı1ılm~tır. 

İtalya k:ırn:Ja mağ!rıp olduktan 
ıo:ıra lktıs:ıcü zo. lukla.rı artan bir 
4evl~t hal ne geldlftioden Alnı:t:ıjnyıı 
)'ardrm edecek vaz yette bir kuvvet 
değil bi~kls bir yUlt Lür. 

İtalya da Alm:ı.ııynnın vaz'yetınden 
ft]phelendiği içın I>renner geçidi.nü• 
tedbirler almağı dllşJıımelıt~dir. 

Hltlerin hiç beldenmedlk l~ler yap
tı~ ve bunun'a ö,~Undug-u malOmc!ur. 
1935 te de hiç beklenmedik bir hare· 
ket yapmış so·ıyE'tlerıe bir pakt lm.ıa 
etmiş idi. Şimdi de F'raruıa ne anlaş 
maya te~ebblı3 ııtmeaı imkln dahJlJD. 
de görülcb!llr. 

Fakat acaba Fransa bllyle bir kom 
l>inezona razı olacak mı ? 

Fransa deyince. birtakım ~ahslyet· 
ler h~tıra geliyor. Evveli Lava!.. La
\'alm Almanya Ue iş birliğinde en lle· 
t iye katlar gitme~e hazır oldu~u söy· 
ieneb!!lr. Bir de Dö Gol vardır. Gene
ral Dö Gol'ün de Almanya ile iş birll· 
r'"e sureti katıyede muhalif olduğu 
IOjı.:::ıeb!llr. 

Fal:at Peten ne olacak, fşte asrı 
rnese!e budur. Peten razı olsa b'.lc b ir 
de Ş!ınail A!riltada General Vcygand 
•ard:r. Gittikçe müstakil hareket et 
aıe~e ba,lıyan bu general acaba ne 
4lyecektlr? 

ltalya müşll:.:.l vaz~yette 
İtalya lktııadt zorluklar tçtndedlr. 

Lokıuıtnlard:ı. maknr:ı:ı. ancak muay. 
yen ga!llıır le, et L:ıe ııart:ı.tla ya!n:z iki 
kere ve az mı::t"l.rda \"erllmektcdlr. 
KllmUr ı·e g" .!!l ::eneye nezar:ın yUz· 
de yirmi nlııbetin:Je vc:ilmektedir. 

l~alya(~:\ ! ll.;J st partisi ne asker?e
rln d~ ar:ısr ıı.7rl"'ır. Ordıı h:ırbetmek 
lstemlyorJıı. P rtl Jrc tlU~manı çabuk 
ına.1'1Cıp ejc · e , .. '11 h•~ap!!ya~e.k 
ttr.ı "3. ·ı harbe s · •,. •ı. Hııl~La bU& 
tfüı bu va.tiye" ~ , el layı !taıya.nm 
vaziyeti iyi görU.-ırr • ·or. 

Macaristan • aaliyette 
Dlr habere gllre Macar hariciye na· 

sın Iiont Çak! E...I ,raJa gi:l.re::er. 
Bu seyahatin hedef \'e g,ay.eıı• mrlfım 
ol;namıı.klıı. b~rabcr Uçlll pakta c.:.,·,;ı 
olan Jfacarl:;tana h'1.•1-;!ye vekflin1:ı 
7apacağı bu ziyaret nerlin ;:c C:.or.ıa· 
da ehemmiyetle lmr~ıla:ım'l'thdır. Bu 
ıeyahatin Yugoslavyayı UçlU p:ıkta 
dahil etme maksadiyle tert'p eJIJr.ıl~ 
f>lması muhtemeldir. Fe.k:ııt Ron VR?I· 

7etlc:-den sonra Yw:oslavyamn siya· 
ıetınden ayrıl:ıcaıtı lahm'n olunamaz. 

lr.g;ltereye yardım 
tnonltcreye y:ırd'm meselesi hak· 

k::ıJa Amcrlltıı.::la en mühim şahsl,,et
lerı.len mürekkep bir koınlsyon top· 
~:nıştır. TOr''antıtlan sonra. neler 
k:ınu,ul·lıı~ınıı soran gazetecilere iç 
tirnad:ı bulunanlardan biri: 

- tçtır.ıa1."\ bul•ın:ın klmse!er1 t:'~Z 
e"!Und>? bulundııraıe.k neler konuşul· 
ırı·ı, ohlu~.ınu tah!l"L'1 etınenJ:ı: pek.11~ 
an'lmlct1ndUr. c•vahmı vermr,ur. 

.l"llha!dka !ç~lmn:ı devletin asker' 
rr~ ,, ve Hrt·~Pc!I iPlPrl••lp nı .. o..,ıl oı .. ., 
:rı- lhl:n şahzivetler ı~t•r~k cttı~'1ae gö· 

1 I""' ,.,,l ı~tımnd:ı İ'1"'41tl'rc••e ~·a"<'tl..,.,.,r:ı 
; .Amerlleuım bPm mevcut mUr1<1.fae. va· 
~ ••ta'arr:ıd~n ~·nrııın~:ı";-ı h'.?rı d"' "e"l•le· 

11.nin temini lç'n rı:ı.ml r,-11vret sınfo
lunacatr ltol:ı.ylıltl:ı. tahmin edilebilir 

fakiy~Uer eı ... e e:Llmış ve mu.ılılll te · 
pe ve dağ silsileleri ve mcvkilE'r 
zaptoıunmu.,tur. 

Ohri go.ıı şimalinde Mokra da· 
ğınuan 1i.ı oaı:ıanıı oogı u yapılun bare 
k-..t devam etmektedJr. 

Er<;iri • l'lre,rı~liı tıattmdakl hare-
• k&.ta ı:;elince bu ber ıki şe.uiı· ıle b1r 

iki ı;uııe kadar dU;me:k Uzeı e.ı:r. \ u· 
n:ı.ıı..ılar en ceuuptz.n mUtcınadiyen çe· 
kilmekteilirler. Aya Sarandi bugJn 
VC.)a yarın dUşmek Uzeredlr. 

Gelen haberlere gore Yunanlılar 
Yüı:Jen fazla t<.p, ôOU den fazla e.ıtır 
ma,•inell tillek, Uç .>Uz kam) 011, ve 
iki bin motosiklet IC:ı.inanı etnıi§ler· 
dir. 

Arnavutluktaki ttaıyan kuvvetlen 
tailnLD olunduğuna göre oa yedi tti· 
mendir. Bun.aıc.ııın beşinin ağır zayi
ata uğratıla•ğı hesaba. kalılmalıdır . 

ltaıya.ıılarm Arnavulluktaki Avlon· 
ya llmanlan lngiliz ve Yunan tayy~· 
releri taratındao geceli gilnduz:ü bom 
bardıınan edllcliği için artık kullanı· 
lamaz bir hale gelmi~tlr. Artık ltal· 
)':Ullarm bir tek çıkartma ı:manlan 
varJ.ır ki o cııı Draçdır va ısUrel:U t:ı 
arnızhı.ra bedet olmaktadır. Yalrmdıı 
b:.ı ıımanm da felce uğraması muhte- j 
meldir. Esasen mevcudu Ud yüz elli. 
Uı;; yilz bin kişiyi geçen bir ordunun 
taçe, cep'lane ve diler rnalzeme!llnln 
bir' tPk llınRnd:ı..'l tem ·nı lmkinsızdır. 

Na.,:iye tayyareleri de bu lhUyıı.cı 

karry!layacak v:ı:ı:lvette de'tildil". B!na· 
enııleyh Arnavutı11ıttaki İtalyan ordu· 
su çok m~kill ., : vaziyette bulun· 
maktadır. 

Basın B:rliğinin 
z]yafeli 

(BMtarafı 1 nci sa.11fada) 
gazete ve mecLlua ııa.ı.ıip ve baş· 
muharrir va mUmesslllerile birli· 
ğUı. idare heyeti ve haysiyet d.va· 
nı azalarmm •avgi ve sa,;. gılarile 
muıhat saatler geçirmişler ve zi
yafetin meslekt veya gUnliik mc· 
seleler iizcrin1e hasbıhallerle b:ış· 
lıyan samimi h:ıvasmı geç vakte 
ka:.la.r devam ettirm'ılerdir. 

Ziyefetin sonlarına doğru mmta· 
ka id:ıre heyeti reisi Hakkı Tarrk 
Us §erefine topl:ı.ndıklıı.'rı de~erli 
valilerinin !tcndisine söz vermedi
ğbi, ooas~n ne söylese hepsinin 
biltün arkadaşlarının duydukları· 
nı ve bildiklerini söyliyeceğ'ni an· 
latmış: "Ancak üçüncil idare yı· 
lrrun muvaffalayetlerinl de' ı:imcli
den selamla.makta olduktan bu sr· 
ra.da bwıu alk~lanıak ve gerek 
az.iz misafirlerimize §ükranlan· 
mm göstermek için hep birden 
içmek milsaadeoini istiyebilir'z,,. 
demiş ve ziyafet böylece zevk ve 
neşe ile hitama ermiştir. 

Taksi mes3fesi 
(Ba.,tarafı 1 tıci 8<111Jfa,da,) 

yetle çal;şmaya hazır bulunduk 
lan s:rada bir kısmı zaten beru::n 
ıınrietmck:ıizin ınilııterl beklemnk· 
te idi. Bunwı için çal~a.'l taksile
ri.1 benzin ıı:ırfJyatı tk5ilmedi.:;J 
gibi hususi arabaları seferden ka
!an!at da ta2::sileıi kulbnma nıec· 
buriyetinde oldukları için bu ted
bir dahi benzin sarfi,>atmı eksilt· 
m ~ye hizmet etmeınlş!.lr. 

Bir kaç giinlük tccrillıentn tes -
bit etti~ m~ahede de bu olduğu· 
na göre tahdit kerarmm bu no!rta. • 
da ta.dil edileceği zannedilmekte 
ve ha.kül tasarrufun, earfmda 
mahzur görlllr.ıeyen b~nzm mlkta
nnın ta.k..s.t ve hwıusilere takslıni 
sııretile rnü.mkün ola,bileceği iiÖ
rülmektedil'. 
-- - ----------

Vali Pazartesi günü 
An~taraya gidiyor 

Vali ve belediye rPi'fl.rnlz doktoI" 
Liitfi Kırdann buglln Ank:ıraya 
gitmc9l tnukarrerdl, Vııllmlzln se
yahati pazartesi gllnUne kalmıştır. 

inönünün Mülkiyeli( ere hitabi jııır:c m~lbuatı Tür~·BU!· 
IBa.a tıa f ı . widel 1 ra.k. yeni lhtiyaçlan önleyecek ve 1 kopan hararet'l alktşları araaınd& o· gar mUnasebe,lerını boz-

Töreı:ıf. -=---~ . .ı ~~"-:trğ:ı J.,all-- m.!illl~.>el..l ilerle1oecc.i< tedclr',cri ı:ıuıup kulda:ı ayrılmışlardır. • • mana ffil çah~ıyor ? 
A'Ul.r3Lul ... ui • .Sak .... u .. e .• w. l!'.=ın ~· tatuıK e.w.c-ız. a .. JJ "~"ua ola.caK .~elırimizde!ci Mülkiyelı :S '( 
,. .. ;; • .....ı. bir 111..._:e.:1.ıe bı.. "ıiıunısw ur. lı.u.~u·.ı-= ar~w.wa.l'ı u..ıı,.ı.:ı. ~ • d•• ki (B tarafı 1 ı'n"'1d•) 

,. • ..ıır me l' 'e i;>l\!L:t:A.:>..ıız. ~ıJ ınew.ıe 1 un c as v• v 
ı:ılı:n.ill l...."işı.;;iı U..4 UJ,.,...,l!w....ı ... ~ .... ıU. ıU!~te t~;j::!J.L,;l, K1o4!ıJL:U ye U..atUcU lllC erın gec ylne Türkler bUlg&r ll1UJetinln, ız. 
y-·- ........ _____ ,,~ ........... Vw•-· ... ··"'"'" ı.ıı..:::ııı:: ·'ı .. ııc;;., ...ıı •• i lıı< bu.n ... .:u uaı.ır- toplantısı :mıplarmı bu:un Balkanlı mil et-

,,, ... ......, .... ,,., ro ~ ... J.._ ... w.a. ""-··-.,- 46.1-•.M.Ueıww"" o o uk "' ,,. hl ed bIIJ B"L ı~yını:ı:. Kticuı;..ıl ve ııwuc ... u.,u .}'al· lerdı::n daha ı•.ı ss e r. ıır-
... • ıu. ...u.w~.., J..., .. d. ~· ............. h. ... J ""~J.J c:: .. u<.' Yd \ c..._ Ş-'-rlm" d ki MUlkl l'Ier de ,,. ......,. ,, uız ze,uı. yapa..ı .... z. uuaıar, uu,, .ıK aı •z e ye ı ha••. • Dobrucanm Uh:::.~andan son· 
u&..u. 4-"'.L ~.._. .... ...do .......... ...ı.., ........ c .t"-.l'uL.7 tk ve tec t ı· d b' ' f t ...,,,. ... 
~M • .ı: ını.•;ı.a.;o.a uıı,.•.)'e, . ~c u,e, . . r .. .,e dlln gece Parlm e ın e ır zıya e _ "ul-.. -'.,tan"'- bnlunan ha11-... "'" "" 44.1.....,,.v ..... .l ................... "" .... ~"'"-" ,Lh.:" .. "".u,,,.... ~ ..... .a.. ''arı.,. ua ll!t> 
• · cı. jıe WUJaç gv ... erı.r. unwı. ıçın cıgren· tertip ederek Mfilkiye gecesini ih· ~ · ı k 0 J"'"•c ı.,.ı..c:~ '°"'"'' .. ·•• .u-< w .. , ... Jc: u.ıl<>..,o .. .u.<!: li",ı; ıc..,.wetı.d.r. ;;a.uı~ og TUrklerln en az hır mı.yon ra amt• 
....... ..w.-.. ... ...ı ................ u 0'J" .. .ı.ı 0 ·• .. •· reuece){l~l"iuız, ı,eni~ mikyasta unu ya etmi§lerdir. Ziyafette vali mu- na yükı!elmesl lld memleket ara· 
ı.;r 0~uıu ..aw ... .__._,u ıuı ...... uu ı.u..,,.... uuzJe acııı:ur. B·: aç • .;ı, vaz.fe caş.n- avinleri Hüdayi ve Ahmet, üniver- sıncfa hlR~i ve ruhi yakınlığı artı• 
~cQ.t:\.6t.:.aı .,,t. .. ı:w ..... u''"'•J.U lli.&.h..a. uu:..a....1\..1.1 .sı ,.ı .... ~ ı.ıpa ·c~"~'·' z "t d b" t f-'·"ltesı· dekanı Bay • uaı.ı ça.ı<~.....,.·~a ,... .ı ... ........... · ısı e e e ;ya ...,.... _ .. bir seb~pHl'. Bütün bt•nlardruı at C\.l!J.luuıil vl"'"''"'"U•ıil ~c ... .ı.fıJZ e • ..._.. • '""' 
u Ark.ıU3.,;lar, H.arnit, H:ı.<Jan Tahsin Ayni, emnı· b • T'Md r ı:: t"'erls~an a!'tl-u,,..ı.r. Jl.J.~.ww..,, "'" uayatında, nefsinize iU· { zaff ,_..... ) a'I ta h l h ye .e •·• UJd,. 1• ·ti-1" 0 b" 

'-'••.!·~törü takiben, okulun en eskı madmtz ll.k gunden ıtiilaren eııasıı yet mUdürU lı u er, u.ı . .uınar ar !mlda er l!n~ı şew e .1 :ı ı ır 
mezwı.:u...ıı..J.U ı.Hau .ı:u.,o u.,;,ı illlaıc• cir vu..;tıı.z ounaııcur. J.yi uğcennıek teftiş heyeti reisi Rn.hml Eyilboğ· m~s"le mec\o-ut d~P,-ilcllr, ffal böyle 
.w...an .ı.u,,.duz ••ır ..... .ıcı gc.cı'~ı{ Ut.?ye· ve ö;tL"enu.giJU.üı thlllı.}el.ıe ı.a~oik et lu, belediye mektupc;usu Necati, olnnc-ı Türk m3.tbu:ıtmm Bnl"'aT 
camı bir ı:.41e uuy.,uıa..-ını üaue " e mek rUil h;ı.l.ıti, size tıJ.kını ?lı:ua.lıdır. Beyoğlu \'e Fatih kaymakamları... mtı• ... Hn.,. yan gözle bakması nJçln 
ba41 k!, mt:o.Jeri J.ıa •• ralarını na;rlet ı\t.?ı..:.iaize ı~Llll.<ı.u.ı.zıa ou soy.ıe..L.gım Eski ve yenJ Millldyel'ler • , • 
m.ştir . .ı.:,n eski mezı..zıt..au suı.ı.ra, r..ıek· bü.i"!k ıbtı;>acı da.una batırmad& tu· l o1fth! lr. _ 
te,ı.n soa s:.ıL.f ı.aic~e.,uıuen ısmaıı Uı.r.,anız ktu<l!niz-: ıüınadın ta~km den bir çoğu da bu unmuş ve E~~ ... TUrl{ matbtt!lb 'l:ı.rrt!.n za 
Scı1.ıaı arka...aşları nam!L:ı güzel \'::? ha:e telmes.ne ltadyen nıa.ul oıurJu· biri~i'rlerile buluşan Mlilkiyeliler ma:ı biraz yilksek sesi ile Cul~ar 
he, ecaıw ı..ir uu•ul•l:ı buj ül>ıert tev· nuz. Amirleriniz .r.ize her zaman ıyı e~kı hatıralarının yadı n""esini tat . mBtboatmrn dll.':tatfnf uyandırmak 
:~;ir:,~,t~~cil eue.ek aoz.er.n.ı §Jyle yoı g6;;~er~cek1or ;:e. ı:1·i n1u~ıııcle ed~· maya rı~at bulmuştur. Bu arada 1 lııtl~o1'!1a bunan sebebini Balkan 

--,, cekierdir .... nıi.1·1cı·ı.nızucıı iyı muamole Ankaradaki Mülkiye toolaııtısmda mllleUert harl<'lndel:J meml: ' ·etl:ırln 
•· ...• .t:lu toplantımıza. şere.1erin en gol'uıe,,.e e.ını.ııyetle ta.~m,z. Ul- ao~aant, bulımıın arkadaşlarına bir selıim· m"nf~fttl..,rl f"fn T"u"rk \'e Bufnoar 

kıyıneUlsini ı.ah,.ıı .. en yüce huzuru ..ıa• a • ..a bıı.n.z kl, hazını g ç • l:ıma tel - r l·"- . k l t .... C · .., .. 

nuzwı, biz, bu~unku ::>1ya,.al B.Jgiler m~amel~ iyi nıu ... mc1edir, gr ..... ı çc llillıe51 :ı.rar a§ l· mlllctl~rl.,,I blrlMrlne diişünneh fs• 
Okulu taleoesinin de bizden cince.dieı Bir ı~anı sert idare eı.mek kolı.ı.Y· rrl~~tır. t1VP'1 Amllfor bnlunm!l~mdn ara• 
gibi, ıralan ve ta ilet knygmnı ve o dır, teveccilll ~u,.;n memurun ınUte· Z1yarett> eskt mfllklvell olan mal•drr Nltt!klm son günlE"rde Vu• 
vatanlı o milletin necat, i.Jlıl, ve se· · · b k kazan· rt' i · ·ı lJ ··rt• ıd k • 
la.r:ı.ıctini katıl biric.lt vaaıta olan cum ma;H~en 1~ 1 ı:uuanıe.~Je 11 pa 1 re !ı 1 e va. ve 0 1 • are o- nnn1'1fo.na hücum ed0 n fattat ma· 
huri)eU baya.t.m;zda tek ga)e tanı ma3l çok ~t;tUr. .ı.evcccWı kve d~ mut~ı da gehnı1lerdlr. MUll:'yeli· \'affsk ol:ımıvan lta1van ordu':ın· 

mı.;a,:ı:ıeıe kı.tr,,.:..ın<la ınsan, en le k~ndilerini alk'•'--1 k ıl · " 
yara!< o uğurda icabeJerae nefisleri· ltaybetmemellcilr. bu da, ue. ıeuıek VI'! r ..,uu- & &'rf &· "' t~urbrmafc için Bnf~tan1 De-
mlzi .seve .ı.en 1.?cla edoce.;lm.ze and· muvaffak olınak ıç:n .tıa.~.ca tmlldır. I mil!!lardrr. -1ea~,ca "e\•kedMek Tür'dye ,,,. de 
içiyoruz. uemak l.stıy Jrur.ı lit, KCnul neı:.sl.ıl· tı~rp halin"' ~~tlr~bllecek tabrl'·lt 

"Siz en bUyUğümUzdcn örnek, ı~ı?t ze ola.n i::madmızla lmlrlerlnlzl alze Al Ti Jll o?mu<ıtur. Sulh d:ıv11"ma 8a!T'fml 
ve hız aJ:ıral<, milli b rJlğlU kOrU:fUCU kO!&yiık, gÖ3Ul'Dle,Te teşvik elınek, manya r ,.,. 'lall'ıfim h:ıkkmd1 L-vnehnltel bfll 
ve ı~u\ vet vu,ci çerr,;eve.>i lçin::.c hal sizin eliniz;.ıed.r. Kendinize ınancınız. " , _ • uÇ., 
kın refa.hma, yu • ...ıuu ist.ikl..ı.!iııe ve hiç 5aı'aılr •. .ım•lıU.ır. En ıı::rt, aızcl~n • tEmh:ı at verdi bir "" '' r!o"termf<ı ('1 .. n TU·•-'ye. 
üstün bir nıeaeniyctin dunnadan in· çok ya,ıı muhltlerde bıle !Ayik oldu· ıf"n f>fp ftaF•a. y~huf bir ay !IO"ra 
kı~af,na çalı,,mak, yi.<:tselt idealimiz ğwıuz mevkii tutabilmenin ~artı, net· Londra, .ı (A.A.) - Deyll Herald ken•lf fıfl•lnt'l!rına ,.. .. ı~ek o'an bir 
dir. Bunun, tel{zip edilemez bir halu ıı.nlze hürmeUDizUir. N~3e h?ı·met, ;a.zete.3i.nin diplomatik muhabiri, Ht · +c"11!:eyl -laftan t"ıaret te,..tnat-
kat olduğuna ltirııat buyurmanızı iç terbi}.:!.3İ yerinde ve temız ahl..klı o- lerle • Molotof m.ill~katı hakkında , 

1 ten gelen gelen ı;ay~ı ve scv;:ilerım...z lan kimselere en ya{lı ve en çetin blr ııunlan yazmaktadır: srl'l--' ~li,.,.,•mM:HY,e ~e m"tııf na• 
le d ledz • ., mu:ıit içinde bile an aa.yıla.u 1>ir nıav· Molotof, Bo:ırlin mtlzakettlen eana- "'' •11•.erı· .. ı.ı·ı~• 11'n" .... ,... .. .,, eu•t!a· 

Bu genç talebeye hassaten 11Ufat kil kı.u:andmr. ıımda. Hitler tarafından te!;.llf edl'en <.fıı•ft .. ~ bu r1~•, ve-rUm~1"',..." <'Ok 
buyuıJ.n .Millı ~et, uku!ıı. ltı:ır;.;ı besle Arkııd&.Jlar, teahhütıerden hiç bltlliJ kabul etma· P.11"1"'" evvl"I "'omar--.r" ney-'tnıt .. ta-
d.ilderi tevı!ccı.lntin yeni ve p~k kıy· Sfzi, bu.aya, Sfyual "Bl!s-Uer Ofm· miştir. Bu haber, düıi re1öil RU.!1 mah· \r&41!1nft:ı bolnnarak bu J<1ln 801 
mctıi bir nişanesi olmal< Uzcre, iutterı tuna ••!rmeue katar veı Ji1'lu·z andan filleriyle sıkı münaaebetl olan blr nıli• 
kur Üye "" · 'k a a d ki ·· ı ı .. "' - •,,._ 'f:ıo1'f"" f''\hltTl'lt .. n'"" TUrk tıtl· .; .;eıJrw ş :;: a suz er (' itibaren, millete hlZmeti yurek'ermlze 1 kam tarafmda.n verilutlltlr, " " 
talebeye iltifat ve kendilerini lr§ad yerle;ıtırmlş olarak k;,.!ıul ediyoruz. 1 Rusya.nm Almnnyaya kartı .tftr- hfly-,~tf,,t., ,... "'vctJerlnden DUJI 
bu,yurmuşlard:r. g · ö.st 1 11 :ızı ti 1 du,u 11 1 '''""e t":111~"'1Hrf Reisicumhurumuz demişlerdir kl: !zın, g· er§ v ye et' n- zt hareketi -Ve beynelm e \'ÜI· 

mekten z:yado kendi ~icd&n~ızı tat· yette mfüıtıilibel Sovyet elyaatıU nnnn,,1a ı, .. nbt"I' Şttftlt l'l.\'e e-
Arl,ada ... ıar mln edecek surette mıllcte hızmct • t ddUU d'"' 11,.·1.., ki "'""•"""m dJ .. 1rı.,,at Po-

' , • dece"'lnizc Jtıuıi bulunuyoruz. 1 mütemadi şüphe ve ere enn 
SıyasaJ .Dıı-.ııer Okulu memleketi· Tü~rk milleti !~laden yetlşıyorsunu!. mevıuunu terkll ettnektedtr. ta· t;nr,.,, ~ı;~•tırt dt! "1nf' bizim enit-

ml.zi.ı idare hayatına her sene acçmt ı•k t ..... , ... , .... ltf , .. ..,,~ "'1N-Pk m""lvette 
uzuvlar yeli;ıtıı-en en kıyme.!i mılea· TUrk milleti, lda.re tı:ı.yatmızd& göre· kat Hitlerle yaptığı mU a a e11na-
se~elerinı.auc!l biriili. ceksinl.z ki, tasavvur edemiyeceğ'niz e:nda Molotofun Rueyatmı fıiitıle • ılelfildlr. 71•a l:lr rok dPfa 1111'h 

k d ince "'ÖrU.,IUuUr gUç beıı-e:ılr b t~,.,,,.._.,.,, t.elt"'"' ,.tmf"f·'• b•P:>ber Dl~.?r büyük illin mUesseselerlmlz a ar 0 "' ' 
0 halde kendL'lini herhanff fi mem· 

mezun vetirken vetahslllerini bi :el!ekd~ .. subrulaıuna~nc!leatr!!ıili~ltl~v:r~r ı~;a~~-

1 
lekte karşı iht"lafa sUHlltllyoolle - .,,,.., "1P fm. .. t ''""""' ... J·k t'"M• 

ti nl rl. k ~ - ~"l ""''" "-""tP.r•n Bıttı~.;.,.1.~a tı•m re e bayata ı:ı anrken onla- ça!~tıklarına kıu.i oL!Jun. cek bir taahhüde gtrijndyeee8 ... ~- i1 ·•"' " 

ra. serbeıt nıesleklerde de çalışma!< Arkada;,lar, earaJıatle ısöylediğ.i anlalJfıtıut& • teJt'''·"'.'!lnJn f"rnıtmrf'l h•..fanıf ol· 
lmklnlarını ı.eıiyor. Fa.kat bu mties· Size eski zamanlarm bu memleke· dır rtıA•'•'ffiiı ~ll11•trmel·fe<llr. E-.,,0 
seseyi bitirip çıkanlar, cJaha Ult gün- bl k f tı ı d n l · "" f1 k d tDi k ln'"'"ntiv~t-fıı· !erinde ken.ıllerini dev!ete ve.kfetmek te bıraktrğı r ço ena uy ar a Rusya. Finlandiyada Polonyada ft e ay e c 

bahsetmiye"eğim. Eski kusurlar, • • ' deyiz. ASIM US 
kararlyle ~e ba!'lı}orlar. Serbest ha· Cumhuriyet ailcalnde unutulmuştur. ve Romanyada yapılan hareketler· 
ya.tı en zayıf ihtimal olarak göz ö Doı?ruluğu, artık aram •'.a batlıca bir le Lelonya, Estonya ve Litvanya- K k l 
nilnde tutu,torlar. ömürlerl.LI millet meziyet saymıyacak kadar ileriyiz. nın i.ş.ıal'ni bazı eevkUlceyı tıe- ÜÇÜ memur arıc 
h'.zmetine. bağı~lıyorlar. Memleketf· tyı vnıııflar dediğim zaman, tıerl ve beplerle lilzumlu addetmektedir. maaşl"'nna Z"'m 
faydalı o:mayı ma.ksatlarma uygun k TU k1 • ı tedl!I yük .... .,. 
buJuyorıar. Ba.,lrca resnı. 1 Jdare ma· lsUkball açı r yf'n n s • Söylcndiınne göl'e Uo!otof Rus· Ankar d bUdir"Id'ğin ö 

i sek va.slflarr anlıyorum. Onlara kon· 0 • ' a an ı ı e g re, 
kanizmuı I:inde va:;lte alıyorlar. Bu dinizl hazırlamahamız, bunu l•Uyoruz. yannı bir nlif_!1Z mmtakas~yle al&.- kilc;Uk memurların almakta olduk· 
bakımdan bu ıııüeııse:;eu.n .ıusualyetı , ~ . kadar olınadıgı, ancak bır e~· lan maaş ve Ocretlerin bugUnkU ha· 
ve kendi6ine m&lll:u.e ıeret ve imtiya sızın bu müessesedc.n yed,tn reç I y~t mıntakasiyle alakadar olabile- y t artlarrrı 
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zı vardı?. mi!Şlerlniz bu memlekette iyi nam bı· w ı. · M ı · a ~ a g re ço az o ugu 
Arkacla~te.r. r&kacak İeklUa çaıı,mı§lardır. '31l ce•l no~ttr..eınd~ ~rar etın"iltır. .os- dü~U°:Ulerek bu maaş ve Uel'etleriıı 
BUyUk bir mnıetln hizmetine glr ve §eref kuanmıılardır. sız•n de bu kova hilkfunetı. harbin Balkanlara bir mıktar arttrtlmam it-in tetkll:ler 

mck Uzerea:n:z. Bu milleti an'ane ola· bakrmd&n an'ane olarak, onlara ve ve bilhMs& Tilrkiyeye ya!1lm&!ı • va'O!lmaktadır. Bu tetklkl~rtn, bu· 
rak, aile olarak sevmekten daha tu: lçinde bulunduğumız müeueseye borç· na mftni olm.&k arıuıınu uhar et· giln fç"n derhal kuvveden fiile ç:ka• 
la, temiz bır a~k.a lılasetmeUslniz. l !arınız vıırdır. Sizin hı:ıyatm•zı tak!p ~tir nlarm• w 

clare hayatında, iktıaat ve maliye aa· ~t!erken ekseriyetle tnUbaım 0 dur ki. • 1ni . ııeagı da flave edilmPkte-!lr. 
ha3:n;:la. ve hor Ba.h:ı.tla, nıuietiwlzle bur:-.d&n yeni yet'§en arkada,ıar, bl· Molotofun Berl ııyaretindeıı 1'941 maU yıb bütçedn;n tatbikine 
tem3..1 ettiğiniz zaman onun kudret ıı:e, lstlkba.l lçln dıtha fazla Umlt ve- sonra Sofya_ ~e Belgrattaki Alttı~ ;eçiMJi!i e•rada, yani 1 Haziranda 
ve istcl.ltrinl )alunuau &öreceka.ntz , recek vazlyetted'rler. S'zi. bu memle· mUmeaeillerın·ıı bu menıleketlenn bu kıtbil maaıdara zam yapılması 

Size bu mUessesede mümkUn oldu ketin lstikballııe, .ıallhlyet:e yUk~ek hUld).metlerlne Almanvanm Bul- ll'ev:ruuh,ıl!!t'r 
fu kadar kuvvcuı bUgi vermeye ça. insani ve vatanoerver 'vaaı.flariyle tıl ca:riatanm ve Yugoslavyanm ta- --~-----·--------
1.ı§ıyoruz. Kabul etmell.linlz. Sl:::e bu- kim olmata. hak ktzanm!' birinci ele· mamiyetlni ihl!I etmek ta.!aVVU • K • G • 
rr.cla mUr..ıkUn olılugu kada.r engin u · recede Umlt ver!cl un~url:ır olarak d v • atı 1 u• • ı [zar 
fukıar açmaya çııl:ııyoruz. Zir& ha ltat:".:şılıyorUl!':. Sizin muvaf.aklyetınıx nıncla b~lunma ıgnn bUdirmış ol • 
yatta çok geni~ blr bllflye ihtiyacı. millete genlf 1ll"üde hizmettir. !izden maları dlkk&te ı,ava.ndır. Aynı te· 
mu; vardır. Ancak bUtün tunlar, bun çok hiz:net l::ek!lyoruz. Temiz hlzmıt· m·nat. Tilrklere de verilmi'$tlr. 
dan sonraki tet!clk ve çıı.lıı;malanmız ler g6recetınıze emin bulunuyorum. Jil._ler, !Öy!~ndVine göre Rus 
için &nah~r niahiyetindedlr. :r.nlletl"rln c:ok mtıcıı.1eleclve Ç\>k kıtalarmnı hudutttın çekilmesini 

M:emleketln idare ha:, :ıtınd'.1 mille· yırt:cı ~ldukl!.n bir ~mıı nda yenl rnemnunivr.tıe karşılıyacacn,..ı ih -
tL-niz'1l temıı.3 edeceğiniz · l§lerl pek "~ 
çokt!.!r. Hemleket mevzularmm hep- Türklyenlıı, y!Utııek, pula!t Tt\rkiye- ıııı., ~tMi41tir 
e.ine ta:-.:1 lk den bilgileri, • 'ze bw·a· nin 1ııtlkba.line ht:.kmetmek ezer• yr Mo!otof RusvanTJl kt>ndl tara -
ela, en ine? tete. l'..ıatma kadıu vermek ti:ecek arkllda.,lıı.rdan, bUyUk ~·~!ı~ fmdan hııdndu v tahkim etmıve de· 

b 1 ı in ldd. d ıı- ı ler ve çok yüksek va:11Il:ır bekle ,.., J 

hiç 1r m z ıası e61 dlr. Bu, 3f· m:zi tekr&r ederim. Bu vıı.sıtı.ar aıde V~tn edecef,inl ve bu l'Ş kin gece 
~n ihtiyaçlar karşıaınd& tesadüf ede· d zırn b!zlm !"-ilnda- f• ıldıgıw b • 
cef'n"z. n:.evzulan öğrenmek ve tanı· v&rdır. Kanmırzd' ••r rr. ~ t:ı ıu !:n ., ceva mı vermıt· 
mak için gösterecet '1~ gayt"ete illrı.n mıretırrlı:: mllletlerllı en bil>"Ü• ' Ur. 
el derecede bağlıdır, ocrefli~dlı . ., n ye eU. 

Arkada.,lar Har.er bulunanb.rm e~ltU ..., 1,1 • ' k ı nan ..... ı • ~e · Bil mavzua. tema.~ e:ıt,ımln aebehf, reldl alkL-:Ia.rlyle arı: a . den ııonra 
§l;'dur. ~ileaaeseyl b1Ul'mekle ilmin flmizin bu beliğ bitabal~~~nrta hazır 
bıtmediğ,ni, a .cak lllznn olan b.lrlle· dav,t!l1er okulun iç ."~1 ıerdlr. 
rI elde etınck için bunların mze anah lano., büfede lıo:~l': ed 1 'cumb·ırr 1 1 tar ol:ıl'l'ık verildiğini göztermıkUr B11 sıra<tıı. muhtere1f ttrah~ th ~ ~ 
!.!aliyede, iktısatta, idarede, .siyasette l d1rekt6r!Uk odı1!'n:..'t :ırnr•lo.r, t,.,: t 
sizin e!laıı rolUnUz, alctıtm•z vıı.z"feyl, tep hak~unda lz:\e)'·e yeniden tıtı! ~ 
bulc!ııj'unuz çarkı en ly\, ıoıokılde ı,,ıet heyetine ve tllle Jdt taleben•n 

1 
t il 

mel{ de1lldir. Bundan daha :azla olıt· etmi~ler ve re~ v& ' ç tn 

P ··R··L •• arcı eısı cueun 
Ankaraya gidiyor 

C. Ti. 'Parti!ııi viT~vet l~P.re lı"'
vctl rc'sl İzmi't' mt'hnsu Rı>ş:ıt MI· 
m!.roğlt1 bu P l<şamld trenle Anka· 
r~··a ~~l'Ct'Mir. 

(Baş-tarafı 1 nci aat1fada) 
10 uncu yuuaıd umunu aıtm<..an .-.U• 
faue eı.erek çıkı:na.sıydı. GUll.zar ya• 
k&ıancJ ılfı zaman: 

"- .Karde§inıi öldllrclllkten sonra. 
talihi ısa.ye.,ın..ıe bapiSten çıkmasına 
ve serbe.at aerbest dolaşmasına tab&nı 
mW edemiyorcı.um. lat&nbulda ~tı· 
tı yeri öpenolm ve çarfıdan bir ta.o 
ı>&nca t~aaT.Lk ederek her gUıı geçı.ıgt 
yolu öğrendim ve bir sabah erkendeıı 
>olunu bekU;ı.erek öldUrdUm. 

Bu euret.:e kan davasını lıallettiflm 
için memnunum!., <iemi~U. 
Aynı zamanda Uç kUçük çocuk ııa• 

h.t.1 olan Gülizar birinci agır <.eza.· 
da muh&kcme3t yaplldığı aıralard& 
delilik aıaınetıen gvatermJı ve niha
yet Bakırköy haat;ıha.neaıne yatırıl• · 
mışLı. 

Nlhayet g-eçenlerde tedavisi biterek 
hnstahane:Jen çık ... rılmış ve r.ıu.hııke· 
mesJ devam ederek buzü. de kararı 
verilnıJşttr. 

Mabl;erue kadm katllln euc;nnu ta
ammüden adam ölt!Urmek mahiyetin• 
du görmu, ve kenu..sıru ollım caaaı· 
na mahkum etmiştir. Aııca.k, Ka.zrmııı 
da kardeı:nı öldürmüş olması a~ır 
tahrik ae'bebı aüdeaileı·ek ceza 16 sene 
ı &'ün hapi• ve ı Ura ağU" para ceza.
sına tahvil olunmuştur. 

Numarası : 5-1 cunu aor.!u. Gülseren: G~n!: ka.dm bu t:ıkipten kurtulmak, bu 'hayalden 
kıtç?:1ak. kendlsfrJ unutmak ve eğlenmek istiyor. Her
kesteıı fazla bir şey letemiyor; herkes kadar, herkes 
&ibi eğlenmeğ3 derin, mUthiıJ. bUyil.k bir ihtiyacı var. 

GUll.ıar kararı daima anormal bir 
halde, m.rrılciana mırıldana dinlemiı 
ve kar&rın okUllDlLil bıttikten sonra 
da relıoe kar§ı: - rtcr gi'"'I s:ıahh.Iarı ö.;ıeye kadar Y&ııhanede· , 

)'lnı; sizi b('ldeıim. 
D .. Ji ve o gxo evine büyük bfr heyecanla gitti. 

:AleliJ~ bir iş nıi.i.rıı.ca.atmdan ne çı:ksr? Her glin bir 

çok er!..!!.ler .r::.zı.l-ıruı c.sl:ıe galip gitm'yor mu? Rcınancı 
da ki.'11 bilir nasıl bir pilrilı:lü oesetesin.i hal iıc;ln akıl 
cbnış:ı.c:ı.~. ya.hut mal:ıkam'Jye dUşmüşse vc.kıilet vere

cc:t ... Hn"C":mlanma.ğa ne lüz-um var? 
ı::rtc:;i günU ya= lı:ıne::e Vi~1an:ı.1ı genç s:ınntkArla 

lı:ıu·ş: k-ır:" a o'·ıruo ci<!di bir iş hav::.<ıı ile earrlı o1a-rak 

konuş•u: I~ .r.ı ancı-rn ve orkestra arkada.\}ll\rtnın bun
dan evvel çnl·.r;!ık!an mil c;::ese eahibi ile aralarında 
ınu!,avele frürf•n ·::-., <::l:.m•ş Ul' a'acak verecak meso
le::l ır. Dnva:a kad"r gitmeden sulh yolu ile hnlil ı!a 

lllfü:ıl:üıı. GüL'lerf'n lüzım f:"len hukuki izahatı verdi; 
eald patn:ı ılll tAnı.tUI rtnı~ı ve !fi bu şekllde haTtede· 

lnl'JZI r:ııe .k~r.dl...!ue t,ımır geb::ııasin.I ıenç kerı:ıanCJy.a 

IOyldl. 

Ji:GDabl art.lll lal ant •...m.w la.J'l)'Ord•: 'bo... 

- Artisll:r her yerde lnıtlyaı 11ahibldlr, onlardan 
para almıyoruz. 

Diye cevap vercll. Kemancı minnetle aynldt ve bun· 
dan ~onra da bir Jki defa yaz:haneye gelip gitti. 

Gillsercn o:ıun yanında hattl biraz ıuwmund:u.\ 
ta:~la ve a~rr bir ciddiyet içinde konuşup işi kı!!'a kes..i
yor, ada.mı savıyor, o glttikt"n sonra da oturup hul:l'a
ya d:ı.lı:rordu. Eir d::fa o:mnia konuşurken farkına \Tar

dı ki bu gene; adamın h:ı.lindcki bususilik, etrafında 

gcz1irdi31 mllmtr.z h~v:ı bir baııık~mı hntu!attığy için
dir ki Gifüıercn onun1a bu knfl~r a15.kad:ı.r oluror. RP· 
maneı bir k:ı.!ıptrr, gü:.rl yü::lfo..1 .. ld man:ı.yı Gii!oı~en 

evvclc3 bundan dlh:ı ya:lı o'm:ı.kln be~ber bunun l:a· 

d~r dLıç ve srhhatlJ obn Ahm"'t T •rgudun c;::ohrcıı 1n'1e 
gfüilp tanmı~tır. Heyhat, dl>.mı>k bfitiln hayah mU~de

Unce bir tayf GUlser"nl takin edecek, duy~uıın.ına lıA· 

kJm olRc:ı'k. r~nıJ kadına hlc bir yetcle aman ~ıırıııiye

oek, !Syle mi! ' ·~ 
Kemancı gt:zUnrt,.n dU~ttı ve CTl\hıettn n rrflni!"n 

IOJU'a a.kpm iemakledıal yiy~il .lekante.)'1 deiiftirdl.. 

Çekmece ıaıu civarındaki köy davasında ınahkema 
blr ce'sede yer.inde b'.r kc~if yapılmMına ka· 
rar verm~tl. J)avact vekili eek!l!rden, Ustatlardan yao· 
h bir avukattrr; bu ke~if içln kendisi gelmecll, yazıha· 
n~inde çal~an g~n~ avuk:ı.tlnrd:ın birini gönderdi; fi• 
h'.in devirdeki f!lln p:ıea hazretlerlnlıı varislerinin va· 
risleri n!m'lla dıı.va l'~:ı.n lh~i··..,r Zl!'n~nin g~nc; bfr oğ· 

~ ti • d lu vardı ki babıı.l~rda1t kalma servc şurada oııra a 

yemekle meşguldilr; bu delikanlı keşi! heyetin! husu$f 
ot<lmob;Il ile götUrme,';i k:ıbul etmişti; hem gezmiş, 

h:m de şu dedejen kaldığı i:Mia olunan çiftlik arazım.

nl görmll§ olacaktı. Gll!aerene de ha.ber verdiler. arzu 
ettiği takdirde ayrt vama tedarikine lfismn o!mrıdan 
bu otomobl11e gfdio gelmem mtlmktln olduğunu bildirdi

ler. Kabul etU; m:ıdem kt 1ş fçln gidlllyor \'e resmf bfr 

hıı:vet gidiyo'r: Mııhkenıe ıuılbl, ld ta.raf wkillerl Ye 

davaomm .tomobil aalt.iW. ~ •Devama TM) 

"- örurılae bereket. ömrüne bere• 
ket!,. deyip. salondan dışarı çıkrn41tır. 

KAnlSINI OLDtm&N DE 
MAHKUM OLDU 

tklncı ağır eeu.. m&tı~emest. d1'n, 
Yalovada, o~lu Hallan ta. afmdaıı 
muhtarla beraber tarlada. mllııasebet· 
alz bir vaz..yette görü!dUkten sonr& 
BeJlktaştıı blr akrabasınm e\·lne ka· 
çan karn11 Astyeyl öldUren ren~er 
Ahmet Böcek'!n durupnasmı billi ~ı,. 
hakkmda verd!'tl ka'!"a.n blldlrml~tir, 

.Mahkeme kararınd&, Ahmet Böcr 
it'.,,,_ l<anrnı ö"dUrme3inln ceza ke.nu• 
nunun 4.'!19 uncu maddesine temasla 
22 sene hapsini tazammun ettiğini, 
ancak, karuımın muhtarla ~raber al· 
dştmasmm kendlıılnl tlddetle sana· 
rsk fıı.zlıı. .sevdiği karıs:nı öldürmesi• 
ne Hbep olduğunu kabul etmi' ve ce
zumm Uçte lklııini mdittrek 7 eene "' 
ay hapla ceu..11 vermı,ur. 

Ahmet B6cek karan memnwıtyeUe 
klU'fllamrı: 

•'- Namtıl!lımu tem!ztedtm. Ba•ka 
türlU h&reket eclemezdim. Bu ıa.ı-
ldD. Mim& ~·Wr. dAIDll~ 



N~zil'e-; ı--------------rstillnı~ po ko:ojisi; Ne demeli? l!_ir_!p _!~!,!l,,!8 ! . 
Nıırveçle c9:1en- E ile • .k. ıa:.~~ıı:.ı.~~:ir ııı:. .. ıc:. Bir mezar ilk karş S1nda 

n3m hayatı vve (l gece l l =~ ~i':an~:~ b~y~ ''llw" ••klanda beı~ lc:Jnılf! bar-- ..... ··-~ h• 

d • b ld nişi ve yazılııı için berbB lde t&tid~fmi ~eye&e e6
re manalar Cdwv • 

.. ~c::;.e ~~-w·~:fm,a\·-·~~-.. ~ 'Tan e va e vı as l l te~t başma hüccet olaı-s.k_ bilir - Kil-.. bir _ ........ . 
- u ...,,. ~··'"' kirı:uıe dcjil, biri Hd, il:iyı ç - 11-... .. 

Jlılıyaa ln!llUl!arı hatırlatırdı. Sa- 1 ya ... tT31 zaıran kuvvet ol.ıbi!ir. Der. Kimi: 
lllU ·;de tıııtc. D iri bcJe-'l, :;öle-' e= o' k d ke''lar Bu m1ta'eavı (Bzent[) .>'i - .datka bir dlla,..~ ıeellla bpmıdı:r. 
:-~~ denizin donuk 11ıklan. balık J r ç ~ a ın ve er ,, (Oz.enti) JU&D bir muharririn llll!mallnl verir. 
erJ erln1n reıUlerl pmldıyan Nor- • • 1 d (öyle de olaıbillr, bayle de .... ) Ölümle beraber her fe1lll blttl'l:lne laananla1' 4'11u~ ~ f .,._ 

:
1
: =~t!'ıs~ı:~.;.:: :~- 1 mUn&s,bels~z vaz:yette yaka an llar c1o:~:ep!!~et1~:ts!!D- :an~ .. ~ -:n=:~t:·e:;.:~:e::.u:a s:ı!~!::, ~;,::.:. 

;:!~":i, Ve hor Non çll:ıJn. kalbi ı Ahlik zabıtaar evvelkJ ıeee de 2 :nU meşhut h!llinie vakahnm:ştır. aettüı SaminiD kamUsu, K~.zım Suat u felsefe tarl&lllla ••ölüm" lln. "yokluk" un. cyok ol-
dece l ill'prot~t.an ki Jsesl ı b! sa• ~·zii rand.:vu evi daha bll.lllllf, fu Araştınna ya"ılan d'ğ"r ev de, Be:vin terkçe Jftga.ti, nihayet .... ,. ftkrlnJa •e •enı:Sn l>lr tohmn ~bl serplldlifnl hep blJlılz. 

dır f ! ve temlzllk Llslerl Ue huş ya,an birçok ı;en~ kadını mU Ktırtı•J•ııta s;nemk5vtlnde Değir Ce1ll Sahir merh::nıun elinden Her ln.,.rrta bir htka sek& pmlbın f.ll'Pmdrran ba dilfÜll09" 
~ Ufn~cap !.llırdı. ı nu"brtsfa vulyetlerd• )'&kala m"'l s..,~ .. ~"'' ~2 n·ımarada fh11an cıkm·~ imi& lugati... H31> (Ö) ıer. ln8&11 beyinlerini eotlaraa artezl)enlere döndllrdil. 
rıa 

81
--:;: dkenlz ve ftyorl:mn arası- ml§ttr. ve S:<1d,c;.,.n o•ul"f'lllt'ıın l' er. bu~r ile ~'!DllŞ!ardır. Bir kelirney· .Clrfl\ea elltlf'r. ataklan kap'rvaıı kernnlarJs taımmu 0'"11.. 

,,. e{"r ·ura~ kullbcleıla ve al Bı:ıyoflunda bUt'ıın randevu evi lıtrn aynı nrnanda TUttahk da bir tılrlti .:)y!emeU, bir türlü RAIA bu nokta listünde ula"1UI' da delflb. Şark bqka. ı'&F'fl "9..•Ja. 
~ fef'1rleı .. a kapı!arı ller •• ..,,qhur ve ubı'wr randevucular· vıınal':llr MUsterf bnJduklan. eve JUl!labe·r. tllrlt\ df'ıelnUvor. Avn •rw Ilı lonl-tn m~ .. ,., '•""'• ~km.al&. .. 
ve ~aze ~ dlıt mvuı Ue aç hr "u )ıf~rikanm işlettiği fuhuşhane ~tlrrlikleri anlacı!m·ıtır. (0!"',enti) dememeli, (özenti) a)TıbJm H derbl aoarmnlarla kesfldlğfal glnneğf' yeter. 
san• 8Jllj&ft =ah lııı1ememlt lD· rtfr. Zr,,rta Mar!kn':\m ııon zaman Ant arRma ne 41ef"•inde evde bfl"' de"te!idir. Bizde •beri,-. ldiy, fllkurc'a, meaarlılr wptdtt .. r. 

B 'U'IDtı~ ·~ ...... .,De ,Jcapanmtı. : rda Jatikl&l eaidc1lnde 113 numa ~o!r k:ıdm ve er!tek münsaebe~'ı Piremedf, eıı;'ri' Osına=ıtı vıa 8eMIUd~rbt in Ye alır NrlnU~ •enterht körpe yeılllllderl, 
ıa -~e ve 'la:ıa ma- J _..._ •ı Un n k t k' _.,_ i .. • .. ~. ~... .... ın- .._.__._... .__ __ , rf lla . 1 bir t il tı ie ~' r uuı.:ıanm ı;n c a mı 1 vaziyetlerde bnhnmuı, he!>9f de nl TllrA m,art' .or."'f"U COıgra!- ...... .....,_.." f'll 11.lUR" •• oralanla ılirUniir • 

• /~: . .-eenn~ k ·"'Y• ~ raladığmı haber almııs ve sıkı bir .... 1.,.1 .... ,..,ışlarc11r. yasmuı J:elime!arl ... &ugtın ya. Dlln bir dosta. hal'IUtllı toprap kovmak için •'Nal"""" " f'ık· 
n on...., .. e uer es Yaıt nas ~r..=::ut •o-:un-'a ? .. :ı. .. 1•· .. :ı-n y1n~ 1-'~r !!·f r.m-'~vu e"fn"t! 'bu•unan ,....~,.. ... __ ,.,rcl•Yl bir .... ~ ... ".n ı.., __ , •• 1. DU!ltk. Beylerbevt mrttnarrn M •en'- ..İnkln ........... n -zeı m2D• himen masum ve taze ldL ffapl· ~ .. •. • - •• - " •• -t~ ' • • :. ~. - ı; "' •ır ·• rn "' l'tu 

san 1 rt bo bot ~ bl ıe: 1 es!d ı~ınc dondtv!ilnU ve burc••nı ._~d"l'Jlrr muayeneve ıevke"'Jr-•, hUvfyet cil•1rn1armda do"'·"-!1 zaruı bur:.!a l:!L r.:?tlh hrM ltm1an. bittin Jlo3'.'1!1 """"'"'"'" 11'tı-ntt: eh '!'1ıre ~an ~em • bir randevu evi ol:ırak işlett!ği tes ·farika. İl"""n V"' Sadık ad'iyey~ yeri olar:ık yı ıılı. Bi~ ... na seren, huf.,tlan hnrrftM"'ftl Mr ~e. ,,.nara dl\kf\lt'ft tnnra• 
er e nsal"a ma bl• .. • .... ı~+ır. V"r'T.!şleruır. Evler mllJıllrleıı· Jtm bal ter--Urlekr'rde Yt ·:,. 

1 

acı " :arlp hanltıınnı tlnnvonJalr. Ölüye 'hllnnf"t dzeJ Y ... ıt·,.. Rlr 
::r •::J';!:u =r~~':: Nlhayet daltt, evvelki geee b:ısıl ınleUr. .,, !'I olarrJc ok1·nur. Hasılı t . Cll• biz dP • .,., lkwbet-9 aba~t"\~fl lf-ln.•efhette ektlı;lırhf lıl-
ba )'lblerde etle deri a~ds ~f _ .... _.cı_,_ • .,_h_"_"'t_k_a_-ı,_n'_"_rı_'l_er_·_~_'_r_c_ıı_r____________ 'ti.rize rrr.'t ke'""ı.e'ordcn i; tıeee:tz. F:-kat meza1' fat'-""''· '"~nhu1m1. hele Bofıuı:m hari'·a-
fal lllr IJfllk nura allll"lştl. HınlS· rl. Ar.avut!:ın, ıa .. in harfi4. larma c10.-mer-elı, Jıl .. hl• ~.., ... "ll'ft" n al\YC"tP.''" ""~1Too·•. Bil :. ::.e:~~~~~.:: : Işıklarını maskelemiyen beş :=:1rı="öf~;::y!:c;:;~ !:::ı~.;,=:1er1nme, .. ctllllet" • c1e ...... etmü ister gibi .... 

~~~~=.!;d~1rd-: .. ;-:=· J<işi hakkında zabıt tutuldu ~~o;-~~~~y:;~~a~b-·~~= ;:··~1:=.~·:;.;~~.=-=t;'.",!ı:,'::t"!: 
uaıesl eamyorlarda. miz gfl)f s5yler. s~yle:!fttfn-:z ~;. ..,th-.,.t"'"'- t:lre raftll.tlm OffmM't"tt. havadar 1ere, ardmJdr 

8allstlmaJ. ulıtelrlrlık, lıa'ba Işıklan maskeleme kararmm eaktır. Br:.gllne kadar henila bi yazanz; bas isimlerin inı'a. 1amaea, dllber mauarrlan ...ııtao delil"'•· 
hela medenlJc& deıllilmla bil- tatbiık gekli etrafında kontrolla. mas!ceicme işiııl ikmal etmlyen. sı sahibinin öz lmtivazıdır gibi =========~· HfıK'R'J ~f'lf' ov,-,r.fN 
1'lk, kaJahahk sllratl lıa)a.tm ._ ra devam edilmektedir. Talimat ler hakkmı:la ka-ıur ıın emrett:ği iddis.lar ancaık iaim'erin ıedne -
41eta •rarl kaplan laaihal a1aa nameye aykm hareket eden ve para cezası madde'eri tatbik e- ait bir t:ı.sarrut halckma taal. 1 -·- ,-
1en1aıtaa e.er JOkta. Daha noo 11ıklarmı maskelemiyentere ilk dil~. hülarmda zeb't tutu.. ltlk eder; o da daha evvel bizim G ı··r N I"""\ E N 
eetıeleriade ••Jledmlyet seyytata- defa olara.k ihtar ~ı veril- larıtk adli~""ye verilece'Jerdir. ke'imemiz oJmamalc eartiyle... l. _ ·-' --- _G [.J N _E 
- eeerldlr .. dl7e11 .lngllb ,.ırt mı, ve buM rağmen mUeE19e19e • Ş'!hri1' umtl!:ll ten\•inttmda Ergfri'nln ub da böyle<lir. 
illa sizlerlal ylrmJncl uma IODla- lerini mas!celem.iyen!er ha?t!km • kullanılan ad!< mavi ~rkla mu (Plremeti) time (pfremedl) ı. M ••• • ı 
l'lllda bile latavroa çakarmadan da zabıt tutulrnuma bqlan. kelenmiş 170 limba 337 ye çıb dl, yine de öyledir. Arap hart. aar .... ii.za nıJıı;m hı·r .·ı·zmet 
tıekıvllJ'UIUJ'Ul NOn'ecJI IMılUa u ımstır. nb .. a'ttJr. JeriMı yanlıt okunma kusuru • 
..,d3dlrf ilk olanıık bet kr,f !laJr'ar.da l?u llm':aJarm her Nrf.,ln L llU devam ettirerek (e!'ftri) - Yenı AJu."•·t~padlJc IOp tJn lnU an mUnuebctD• -

iki, .. _ ......... lılbnlJa zabıt tutulmuş, ve kendileri ad- r.ine fazla 1'Ik verebiJ1"1eleri t- (permetn dememeli, cerıu-o' H EM kf .. ~~er ··anlml Jledelerin hükmü murf'··j oe, 
h mftlllelıet bugUn bllıtla eemıet Uyeye verihnl.şlerdir. çin nıukell çift ampul komda. (plremedi) der.teli. ' g6rmeksiz'n.. ""qma leap eden her tllrlU yardJIDI 
Jaa,atım b7'eU1. Kavp ondadır. Kontrollar bu ~ itibs. caktır. ı + J ı=>re ';Ok büyük \'e takat eri'9 da ~l5etf'rmelf y1z. 
'levldflaaneler bıwala doladar. ren daha IJkı surette başlaya· .. *' ... 44:ı * tJıfi kemal derecesiyle bir a- Dlln Vakrt'm tasıhi"1 odan• :-:;:1ar kin " aefrell •lnmnll- F az'a balıklar d . yarda olan, 'bGyük bir ansik. na arkadaşım Mıır:ıd Uytun11 
,;0~ a:;!.U:.,_':. ... paro-:! Bir !ürk. mühendisi S.iyah kiiıt ıabıı f ' 8· lopedik lügat ted t1rJ 1$inde cönne!e. on.uuta karşı1tktı bir 
•alhll alauttu'. Çbktl Noneo 1s yerlı denız motörü • d••kUI • Hıayrt Sör.en•ı ne kadar tebrik çay lçmeğe gitmı~ım .• Bu mtl 
en& ~ .._ Diln sa.bahtan ltif;aren. .~ • nıza Q mıyacek etsek yeridir ..• Fa:kat tebrikle revver genel orada tanıdım. Az 
n...:S ı:...._ hnd tart ;ı: :~ ı yapma~!' .teıebbüı et~i rin birçok yerlerinde ,.. tmer " kalmak klfl de~ldir. Onu ter kadaqm•ı ziyaret ma~adild 
alırsa alana, matb!ta beraberinde Elde kil! 1!11.kta~a romorkor Bank lzmit kağıt f &brikasrr'n Hayır m.. 1 • vik f'bnelf... Hattl bu muu. seımt1- Mlltevazı mı mllttva. 
1nntlı1', lnıwew bir maJyet laa1la ı bulunm.adıgı ıçın, limanda açık- imal ettiği perdelik siyah kL ~essese erme um irfan san"mı ::am ve kat1 Z!.r . Yanı. ansiJdope<.i~ lJ_ir 

......_, t& bij,}wwı ıemUerde L"unil ve ğıtların satışı başlamıştır. ve leylı okullara bir r.a.ferle ncticeler.~ire-hilme. buyilk lugat \'ilcuda get~ I· 
mı.. 11etre1, lefalet, ... .._ .,_; tdllp ,.,_ ma,,,.:!lta ~ «....-. .wwıllt'll"•• .ı 1dn. oaa_ ,,._. M nıu. mP.k kudretlnden gel bJlec$ 

tll'\"'m bayrağmdakl parolalanhr. 1!1 ya--:ış gltmektadfr. J:unun l. murahhulan. percteHk 81yah r:----~.....;;..:.;;;:;;;;;;;:,;::=::_ IMir ....., Mr Walaür hakkını 
Ja•JJL Non*e kuaJmq a1zamı çın, mavnalarm bir çcfuna mo. k!frt ıatış!anr.da, eatJcıya nalr lon lllnJerde iehfrde bahtt 8alt1lra 1 iri' l 1 bile kendinden ealrpyeiı bir 
•da. tör konulması dUşilnillmektedir. Uye vesafr masrtf payı vermek bolJufu balf69tennfftfr. Bu ba- .. _ h:ı'i var. 

btıll w.a abWs lıaldelslal aH Verilen t!r ha.bere g~ :, mil- maksadlvle ta.ba.'a halfnde4d ~ mllhfm bir Jmmma 22 ıene ağır hr '""S~ f Bana eserinin hent!z ~rka:n •t ottl. teoebbi• bir TUrk milhcndf9i, siyah klmtlarm 9, nıle klflt- mllften çlklnadıfmdan denize mahk\un l . · ilk formasını verdi. TUrkçe, 
Dh 7sndaa .. ttidu lehi bUyllls yerli deniz motörll fmalf için Jarm ise 8.5 kun'~a sablm:un dökillmek mecburiyeti de hUJI Rlf O C..U 1 framnca. ingilizce ve alınane& 

Wr ldealbm h&lkederk31l beri J•• çalışmalara başlamış~. ~im~i~ husuawıda muta.bık kalmlfJar. olmu(ltur. k dar &t adında birisi. ıki aenıe t olmü URre tertip e<r'miş o. 
daa da bir iman IDM"larm ..,..,.. ye kadar y.ıpılan tecr -~= :r 1: • dır. Be~iye bu hU8Ulta yeni bir .: d e~vel, 18 yqmda 1. ..u: ı ıu,,, ukerlik, biyoloji, b:ıtanik. 
tlnı ~- a~ lliıbaa neticeler vtrm"~ir. Tecr~·'·~'cr Pe;rdeTik ılY3Jı lcft<!Jt ntışta· karar ıtt.1hu ederek bu balıkla. . m a 1' genci. bfr pce sev 1 edebi~'8t, e~ono~f. endU&trt. 
eo·:ı.. mU9bet -~Ur.e verC~i tı\1ı::dirdc rmcla, fazla narıt aTma.k iaf.even. rm deni• dökWmıyerot, DarüJ· elifi lrtzJa -., Ferah ıtne. felsefe. ~ul RD'atlar, hukuk, 
Nonıeo tlmcll manevi bir aann- 300 mot5r blr. en lmall mllıl:!;:ın ter ~akkmda. taki>ata g1rielle- lceRye, akıl has~ahııııeslne ve ::1ınd:m~örUnee arkalarmd n kf!rl:ya. tabah~t. z'rnn.t 'lb .. te-

tı ~•dedir. Rea·ıteam dojurdaia görillmolttedir. ce'..ir. leyll okullara veıilmMüıı bildi d P; 1 Ye Fatihte. Çır:--r. rimlerflıt ve lltmee ksnılıJt. 
:.aya& tartlcn ller 93yJ.ıı fevkinde lr -==========::-:==::'"'.========== mlştlr. r. ~bir~~ )'etieen.:. eı:n. Jannı da f.ht'va f'deıı bu 10~ 

"· Cinayetler. 1t11•1ablılar, kaW· Karann h.tbn.-tne b~ -rek fil •Ja&Aa•!a bnımaa de· tamaml•Ttdlh ~. lr ·an ha· 
1er. fe•I*I• ..,Jtwnlddar bo- Wbaren be1lanacakbr. - Biri~~ ~turna hakikaten bOvllk bir 
1Vanb •ntklar lılr Yeni ftllllyet 1 A.fkla ldala... OJümJe hayatm. •• Vazife ile fcdakirlıjm ınikıadele- - o ı:li1n Rlf ~ &f:;ll' eea mahJremeeJ hırnet edilrr ·., o1aca.ktrr. 
18\119111 lan...U"tr. ı;wı,. atı-· •belen JUafılan §Glaes~r. B nılş. 8ll aba durı'.f!!l&al bıtlr. Yll'Cle'k tP lt!Jll meneuntanm 
.... ~D o!aD memleket " P BAN sız c A • eyoğ)u •Ialkev:nde sene ::ı,r; saf it bulanık 18 fa~~'~n,bra'lfleceif gibi, ee. 
~ .,,.,. ba te\'elddlle..... CAsu· a ki Fotoiraf Seraiai f le~ f l •mdan clola11 da nebi diliyle~· billiln mu. 

tedlll, .., :Uil, lullclılr •~ te- B61ıom,, 1uı!T:ev!n4cnı P cezaaı~ ınahkQm etmlftir. el teı,!dl edecfihien f'mfn oı-
.. ....l'aea' tır. Çlül .... !I ar . 1 ve dereı!c 22 IClle ı-a. nevverter ir.in e~'a.m b'r mer. 

ftkJdU Kllet"1fr. llr""1Jd lstt'An JIERBEBT llAI:811A'4 _ 0 tJDE MtOBEL'lıl 1 - Ama.tlrlere ma.."1-<ıJll ıe. Ekın -:-. o dutum J,u erer: ~I ve gayri 

::~~':'r~ı~cJM t::· ı tudrefle bir aan'at ıncıaı, harbin ateefyle bir heyecan taynalt... •hn1;\~~ eergtsf, bu ae· e;.~ narhtan fazla rerıf bUtil.n mal'rft muhltJmL 
~anın" fa'!"Seder. Her 1811 verea ııoıttm aevkllı bir 8Cf'• d~aa oıu,or. Bıa emulü esv bu 1 ~nde t ·~~wı 1940 tari. •-tan eınaf ~. Yeni Ktı.ıtilr Neellnln r.adf.. 
-• ....._ akşam saat 9 da &ÇI IC24~. mnneğf de bir 1'edfyeei C'

1•rak SUDulaıt 
"' r,;ııq bv•';llb ....... ftl' Se~ ltti.rak etmelc isteye&. ta .... __ l"vh fl~rat'Tt1an ,(\.... bileoeık kıymettedir. :;: ,,~; .. ~ı.=~= LA .. LE sine asında &matCA'.erlD hemen evinı.iz.e mil- 'er ~ln~kalhr ft elemek~. HIKME'l' Mt1N1R 

ıa.. •- • raca.at ederek tafsillt atma!a. ....... ,._ ... _ a kanuni takibat 
...... DbUL\T• Dibaya llarbl ıJ ve eter rlni n ihayet ....__ .. • . --'• a!u.,. a•·m~-ı a···~ rmı le ı ..,., ... .,,~'-UC 
_.""!il etly~t mav-ı.,.....ellal bal- • 1 

• en 908 rapora. Tllrkçe .raramant 14·12.940 taıihıne' t~adar evimi -·t~u gı >f «"'!1atm etlerf"~ ~ 
._. ...._ 

1 
lonual. LütfMI y;,rle:rfnlzJ eneldert te·'-'flk edin'- •• · .,,., ll"' 1 1 ~ •e er rapmuf Wl ..., ze teslim eylemelerini rica ede. ' ~ .. ;~r a'...-"rıtk k,.,,dfJert 

11~aehr ban1n1 için ~. ~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;==~;:;;:;~WM~l-r.lz.~İİWii;;ii:;::;;;;::;:::;::-::ı:er~d~ir~.--bt-nıdaıı-...:m=e=ned=dil=Jftek==· detıt harım'ıar baJt•-, ~!ıa ya ~ • ...._ 
pdJP -LJlkf __. ••• _ ,°'-'•·--~ . t ........ ~ ....... ~ ... -.._llMI ....... • ... eftrfmJe" l:)rl h:ıllnde .._ " =IJettn h3de!l.l"'lde frcnıl yansı 
• ..,. "snrr. in 1&11 """'-'ım k&J'lr· 
;:- All&lı-. nl"ll3U •J ymaPğe ve 
a.. rbl~eh l!11'c lıl.• ırültll de
.., rlbbtnı bol ulaman •mrıa
.... kuv-,'ef•er 11'\llof ahJ.. 
• ~ ho.ıa ee·:aet Nonect, ce 

..,_ haline 1 oyd-.. -- SADRf ERTEH 
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- H'\yır.. öyle hare'tcl' r 
varfür ki, bunlarm yapllmmıa. 
BI lazımdır • 

- Cöz?eri1"1 açl11'D''k için 
oldufu t::!tdlrde de mi! 

- GJllln~'7.ll a~eat:mı MI 
dostunu gördil ve bir erkeı,i.n 

Ticaret 'r , ... 1 ti. d asla tmutamıvaca#J kadar mut. 
e.!~ e n e hiı bir §ekiJde kavga ettiler .•• 

deiiıildikJ3r Kadın erkeğe en a.~ıhlık l!nat. 
'l'!car.t v. A larda bulundu •• Zavallı lşımın 

esaslı bı.zı : }ef.! ~kiIA.tmda ı karlar kadar t-ınıiz olduğunu 
dı~ Ju.'>er allll' ~1ikler yapıl. ve kendisine nam1.11lu dost ınsu 

Bu ci:m'edeıı nuoM-. veren kfmse'erin iftiralarına 
dt1 tfc•ret daı !ıara.k. ft-kllet, l urban gittiğini eavtedı ve ev. 
ticaret mr di'rii Ot r-1'~ne iç velce pek ziyı-de itlmad etti~ 
1JtancS·.rifn~~10'l 1 ~ ~ hidln, ar:kadqma: "Bu fftiralarmm 
J9tanf:Jttl r1!Nttı'tUI !!" ~fUne a.r:casmda ne srbi gizli ma.kEat. 
idOrQ Avl'i S"\.larıa.n-n ta ftrU. lar:n saldı o:duihum anlamıva. 
brv!altrIMu:ft!;r Yint cak kadar toy de~lim.. .Artık 

Dit tierret d~ittel :l>ıık se!immı-. ke-=-ilmf,tir. Seni ta. 
~ fll'WJt Bemn M~t nnnıy"'rwn .. Sen rezil, alçak he. 
Veı!rllett · rifin b'rfsin 
de V'IDfe t~terbiye he)'etln • zann@dfvord~~ws Dotoree• Ha. 
Awıt Sabo- • yır Dolorea, size bevrammm • .....,., ee·:my.= tde ~ e~e. tatlı ntatıarmm 

)'in ..._ ..._ • •t.w a-
1 
~ d~ ~rşan. mtı~ köttı 

• ~ • CM.1&111 gibi l&'llnecektim. Bu. 
• ....,. lbek'mll 111Jrt'nf• 

A~k. vt:: 11 ld'-~I d r Ol l idi u 
\'uan: • 

Moriı dö Kchra 
çOnkll o zaman r.ıtat!armmn 
hududu f evlta!lde geni;ıti. 
-Doğnı ... 
- Bundan iki sene ene1 Pa.. 

rlste bulunduğum sıralarda bu • 
na bemer b'r hldiseyJ' phit 
o1mnştuın. Bir kadın !gıkı tara. 
f. , ·an aldatılıyordu. Bu adam, 
yalıaca zengin metresini atlat. 
ma~a kalmıyor, fakat onun pa. 
rasıyle başka macera:ar peşin. 
de ko..cıuyor1u. 
Kad~ın çok temiz hisler bes. 

leyen bır erkek dostu, nihayet 
vaziyeti ihbar ettf .. Kadm, eıv. 
vet! bu lka:?:1 teşekkürle kabul 
etti, ıonra "'Jn ile ~k mUthif 
bJr kavn va.ntı. Fakat kadın. 
lann e"ekJerbıf tdddetU ttr ap 
la eevdtkleri hallelft on ftb. 
IUD dokUluıııda -h•k' •Js &6-

~f'Vlıtn: 4 
Muzaffer Acar 

rllldillil gibi, bu mUtJıil kavga. 
nm wm perdeal de yatak oda. 
am:il\ nihayet buldu.. 

Erteai gUn kadm, kendisine 
brp ~ok temis hisler besleyen 

- Beni yeniden eetalete diiş
ıneje bırakmak hakkmıa olur. 
du: 

- Swı.. Böyle mariz dUıUn -
celer beslemen! istemem. Çok 
ı!ikar ki va.ktinde yetişe~ildim. 
Şimdi ben lizım olduğu şekilde 
hı.nMet edeceğim, e17.dea de ri. 
cam benimle beraber muvaffa· 
)ayete Qmft bağlamıuıızdır. 

Bakir ormanlann ışık!:ın kı. 
l1111U1. balta girmemiş onnıuı 
dekorlan arumda tek tük 1-
'*1ar. alet böcekleri gihi Kl5a 
im plJW'lar. Orkestranın ~ıı}ı 

...... tlalo lllıllta -

me'ertnı 1atonun en derin lrlSee
~~~nme kastda~ yayıyor, dbıliyen. 

1 e edıyor • 
Juş pe-k elbi.JeJerin 1 ç gıcıklayıcı 
ni':11

1
an. her tarata Lllzlln ı. 

er gibi arıkaaf ... n•.. na~ 
~elertni derlndep derlno &bet· 
tirh•or':ır. 

l'·•orea brtım" Mtın .e g6z 
l~rt. hntyatı, kafumd • l>İnbir 
dJşünce otdufu halde bu gO~I 
:elodileri uyutucu, dınJencUri. 

bf r nıayt gi.b1 içh·or. 
KrııJ tırn.. 'ı el'eri yavq va

v:ı.ş bana do~ uzaruvor .• Bo. 
fazınıın k•·'dı~ı hhleediyo
~'lnU, 01't\ tu ~zlerl JilçlUıkle 

Y l'ebiliyonun: 

- Um•t etntelr 1bnn DoJo. 
~s,. Unıit etmek •• Ur:ıit et, ~ 
dat 'n sizi 90nuna lradv mfL 

a edeceğim. Şimdf bunu ai· 
r.e aöylemektenee, o zaman ili. 
hayet siz de bu haki atı g6re- J 
~k, fna.nacabmJZ.. itiraf ede. 
J •ID Dotoree. kalbime tamamen 
hlkhn bulunuyonun.. Evvel&. 
o ball adada Jllpalll olclufr 
8lUa .. , .... ya .,... ... 
........ 1111 ...... 
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